LAXÅ KOMMUN
Sociala enheten

Reglemente för Kommunala samverkansrådet
Kommunala samverkansrådet består av valda representanter från
organisationer för funktionshindrade och äldre verksamma i Laxå kommun
och företrädare för Laxå kommun. Rådet är ett organ för samråd,
överläggningar och ömsesidig information.
Lagrum som uppmanar kommunen till samarbete med brukarorganisationer
är följande: FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade (Agenda
50), Kommunallagen kap 6 §8, Plan- och bygglagen kap 5 §20, Hälso- och
sjukvårdslagen § 21 och Socialtjänstlagen § 20 a.
Syfte
Syftet med Kommunala samverkansrådet rådet är
att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre och
funktionshindrade
att rådet skall verka för att äldres och funktionshindrades frågor beaktas
i nämndernas verksamhetsplanering
att rådet kan initiera nya frågor som rör äldre och funktionshindrade i
nämnder och förvaltning
att rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
att rådet ska vara remissorgan i frågor som rör äldre och funktionshindrade
samt
att rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
( avser ej enskild person)
Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare i rådet skall informera om planer och förändringar
av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör äldre och
funktionshindrade i så god tid att rådets synpunkter hinner beaktas och kan
påverka ärendets handläggning i aktuell styrelse och nämnd. Därigenom ges
äldre och funktionshindrade genom rådet en större delaktighet i samhällets
insatser.

Äldres och funktionshindrades representanter har i rådet möjlighet att aktivt
arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera
om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör
äldres och funktionshindrades möjligheter till en god livskvalitet. Således
skall Kommunala samverkansrådet vara ett referensorgan med
överläggningsrätt i frågor som rör äldre och funktionshindrade.
Rådets sammansättning
Kommunala samverkansrådet är organisatoriskt knutet till
Kommunstyrelsen.
Kommunala samverkansrådet består av tolv ledamöter. Mandatperioden är
fyra år. Ledamöterna utses av Kommunstyrelsen. Två av ledamöterna ska
vara företrädare för kommunen. Fem ledamöter utses av pensionärsorganisationerna och fem utses av organisationer som företräder personer
med olika funktionshinder. Rådets ledamöter ska tillhöra en
riksorganisation.
Organisationer som ingår i rådet skall före den 1 november det år som
kommunfullmäktige väljs lämna förslag på ledamöter och ersättare.
Kommunstyrelsen utser ordförande bland kommunens ledamöter.
Kommunala samverkansrådet utser inom sig vice ordförande bland
företrädarna för organisationerna.
För varje ledamot ska utses en ersättare. Ledamöter och ersättare ska vara
bosatta inom kommunen.
Ledamot kan tillfälligt adjungeras efter beslut av rådet eller dess ordförande.
De organisationer som är företrädda i rådet ska vara verksamma i
kommunen, vara öppna och ha till syfte att tillvarata äldres och
funktionshindrades intressen.
Arbetsformer
Rådet får tillsätta en beredning med uppgift att bereda och föreslå
dagordning till rådets sammanträde.
Kommunen svarar för sekreterarservice åt rådet.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år, varav ett sammanträde
ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande, beredningen eller
mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och
ersättare senast 14 dagar före rådets sammanträde. Beredningen har
befogenhet att begära att vissa handlingar skall tillställas rådets ledamöter i
samband med utskick av kallelse.

Vid sammanträdet förs protokoll som justeras av ordföranden jämte en av
rådet utsedd ledamot.
Protokollsutdrag tillställes de som är berörda av protokollförda beslut.
Fullständiga protokoll delges ledamöter och ersättare i rådet samt
kommunstyrelsen och social- och omsorgsnämnden.
Ekonomi
Till representanter för äldre och funktionshindrade utgår reseersättning
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.
Till representanter för funktionshindrade utgår ersättning för förlorad
arbetsförtjänst enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för
förtroendevalda.
Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Kommunala
samverkansrådet eller av kommunstyrelsen.
Fastställan
Reglemente för Kommunala samverkansrådet skall fastställas av
kommunfullmäktige.
Utbildning
Ledamöterna i Kommunala samverkansrådet skall erbjudas deltagande på
temadagar och studiedagar som ordnas i kommunen och som kan anses
vara av intresse.
Samverkan
Då rådets sammanträden är var tredje månad och social- och
omsorgsnämnden har sammanträde varje månad utsänds inför varje
nämndsammanträde nämndens föredragningslista till valda ledamöter i
rådet. Dessa kan begära ytterligare information i olika ärenden och lämna
synpunkter i ärenden som rör äldre och funktionshindrade.

